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Elektrická odstředivka typu C 46 je určená k odstřeďování prádla.
TECHNICKÝ POPIS:
Elektrická odstředivka je válcovitého tvaru a je ustavena na měkkých pryžových
patkách.Vnější plášť odstředivky je zhotoven z ocelového plechu,povrchově chráněného žárovým zinkováním a vypalovacím emailem.V horní části je odstředivka
opatřena nálevkou a víkem z plastické hmoty.Při pohybu víka do horní a spodní
polohy je prostřednictvím táhla ovládán mikrospínač ,který za současného odbrždění zapíná elektromotorek odstředivky.Víko odstředivky je při rotujícím bubnu
mechanicky jištěno proti otevření. Víko lze otevřít až po úplném zastavení bubnu.
Elektromotorek je pružně zavěšen na pryžových silenblocích uchycených ve dnu
sběrné mísy.Dno sběrné mísy tvoří přepážku v plášti a rozděluje jej na dvě části.Ve
spodní se nachází elektromotorek a spínač.V horní je umístěn buben odstředivky .
Buben je zhotoven z korozivzdorného plechu a upevněn bakelitovou matici
k hřídeli elektromotorku.Horní část bubnu je vyztužena víčkem z plastické hmoty.
PŘIPOJENÍ A INSTALACE
Odstředivku připojíte na elektrickou síť,která vyhovuje platným elektrotechnickým
předpisům . Odstředivka je určena pro provoz v prostředí vnitřních prostorů, kde
teplota okolí neklesne pod nula stupňů Celsia a relativní vlhkost vzduchu nepřekračuje 80 %.
Odstředivku nestavějte na koberec, spodní část nesmí být zakryta!
POZOR!
Veškeré kovové části v koupelně, se kterými může obsluhující osoba přijít do styku, musí být vzájemně pospojovány a vodivě spojeny s ochranným kolíkem zásuvky.Opravy elektrických spotřebičů (jako i el. zařízení) může provádět osoba
s elektrotechnickou kvalifikaci. V případě odstraňování jakékoliv mechanické závady musí být odstředivka odpojena od sítě.
OBSLUHA ODSTŘEDIVKY
ODSTŘEDIVKU NESMÍ OBSLUHOVAT DĚTI!
OSOBY, JIMŽ JEJICH FYZICKÝ ČI MENTÁLNÍ STAV, NEBO NEDOSTATEK ZKUŠENOSTÍ, ZABRAŇUJE V BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ ODSTŘEDIVKY SMÍ OBSLUHOVAT ODSTŘEDIVKU POUZE
POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY!
ZAJISTĚTE, ABY SI S ODSTŘEDIVKOU NEMOHLY HRÁT DĚTI!
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Před prvním použitím odstředivky je nutné buben odstředivky řádně vymýt teplým
saponátovým roztokem a vytřít. Tím odstraníte z vnitřního povrchu bubnu konzervační prostředky. Odstředivku umístěte na vodorovnou podlahu.Uvolněním západky(běžce) - obr.1 otevřete víko odstředivky a zasuňte vidlici přívodní šňůry do zásuvky.Prádlo do bubnu odstředivky ukládejte rovnoměrně, je to nezbytnou podmínkou pro zajištění její dokonalé funkce.Dbejte zejména toho, aby drobné prádlo
(kapesníky, ponožky atd.) bylo vždy zásadně ukládáno do spodní části bubnu odstředivky. Odstředivku uveďte do chodu uzavřením víka ( obr. 2 ). Nastane-li
v první části rozběhu silné chvění, není prádlo v bubnu rovnoměrně rozloženo. V
případě, že chvění trvá, odstředivku zastavte uvolněním západky (běžce). Víko lze
otevřít až po úplném zastavení otáčejícího se bubnu. Neotvírejte víko násilím, poškodili by jste odstředivku.
Prádlo znovu uložte a zavřením víka uveďte odstředivku do chodu. Buben nesmí
být prádlem přeplňován.
K řádnému odstředění jmenovité náplně prádla stačí 3 minuty, není nutno tuto dobu prodlužovat. U škrobeného prádla postačí 1 minuta, aby nedošlo k úplnému
odstředění škrobu z prádla. Vodu z odstředivky lze vypouštět výlevkou do připravené nádoby, nebo přímo do kanálové vpusti. Dbejte vždy toho, aby výlevka nebyla
ucpaná.
Po ukončení odstředění :
- vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky
- nakloňte odstředivku ve směru výlevky, aby mohla voda vytéci ze dna odstředivky
- vytřete buben odstředivky do sucha
- otřete povrch odstředivky
- víko odstředivky nechejte otevřené.
Voda nesmí vniknout do spodního prostoru odstředivky, mohlo by dojít
k poškození elektromotorku nebo mikrospínače.

obr. 1

obr. 2
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ZÁRUKA
Výrobce ručí za bezporuchový provoz výrobků po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedené v záručním
listě. Odstředivka prádla C 46 musí být přepravována pouze v původním obalu a ve
svislé poloze.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitá náplň suchého prádla
Doba odstředění
Napětí
Příkon
Jmenovité otáčky elektromotorku
Rozměry : průměr
výška
Hmotnost

2,5 kg
3 min
∼230 V / 50 Hz
130 W
1400 ot/min
317 mm
565 mm
10 kg

Po skončení jeho životnosti odložte prosím
výrobek na příslušném sběrném místě
zřízeném dle předpisů ve vaší zemi.
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Elektrická odstredivka typu C 46 je určená na odstreďovanie bielizne.
TECHNICKÝ POPIS
Elektrická odstredivka je valcovitého tvaru a je postavená na mäkkých gumových
pätkách. Vonkajší plášť odstredivky je zhotovený z oceľového plechu, povrchovo
chráneného žiarovým pozinkovaním a vypaľovaným emailom. V hornej časti je
odstredivka vybavená nálevkou a vekom z plastickej hmoty. Pri pohybe veka do
hornej a dolnej polohy je prostredníctvom tiahla ovládaný mikrospínač, ktorý za
súčasného odbrzdenia zapína elektromotorček odstredivky. Veko odstredivky je
pri rotujúcom bubne mechanicky istené proti otvoreniu. Veko otvoríme až po
úplnom zastavení bubna. Elektromotorček je pružne zavesený na gumových
silenblokov, uchytených na dne zbernej misy. Dno zbernej misy tvorí predel
v plášti a rozdeľuje ho na dve časti. V spodnej sa nachádza elektromotorček a
spínač. Vo vrchnej je umiestnený bubon odstredivky. Bubon je zhotovený
z plechu, vzdorujúceho korózii, a je upevnený bakelitovou maticou na hriadeľ
elektromotorčeka. Horná časť bubna je vystužená viečkom z plastickej hmoty.
PRIPOJENIE A INŠTALÁCIA
Odstredivku pripojíte na elektrickú sieť, ktorá vyhovuje platným elektrotechnickým
predpisom a normám pre inštaláciu v kúpeľniach. Odstredivka je určená pre
prevádzku v prostredí vnútorných priestorov, kde teplota okolia neklesne pod nula
stupňov Celzia a relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 80%.
Nestavajte odstredivku na koberec, spodná časť nesmie byť zakrytá!
POZOR !
Všetky kovové časti v kúpeľni, s ktorými môže prísť obsluhujúca osoba do styku,
musia byť vzájomne prepojené a vodivo spojené s ochranným kolíkom zásuvky.
Opravy elektrických spotrebičov (ako aj el. zariadení) môže vykonávať osoba
s elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá má overenú zvláštnu spôsobilosť podľa
vyhlášky. V prípade odstraňovania akejkoľvek mechanickej poruchy musí byť
odstredivka odpojená od siete.
OBSLUHA ODSTREDIVKY
ODSTREDIVKU NESMÚ OBSLUHOVAŤ DETI!
OSOBY, KTORÝM ICH FYZICKÝ ČI MENTÁLNY STAV, ALEBO
NEDOSTATOK SKÚSENOSTÍ, ZABRAŇUJE V BEZPEČNOM
POUŽÍVÁNÍ ODSTREDIVKY SMÚ OBSLUHOVAŤ ODSTREDIVKU
IBA POD DOHĽADOM ZODPOVEDNEJ OSOBY!
ZAJISTITE, ABY SA S ODSTREDIVKOU NEMOHLI HRAŤ DETI!
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Pred prvým použitím odstredivky je potrebné riadne umyť bubon odstredivky
teplým saponátovým roztokom a vytrieť ho. Tým odstránite z vnútorného povrchu
bubna konzervačné prostriedky.
Odstredivku umiestnite na vodorovnú podlahu. Uvoľnením západky ( obr. 1 )
otvorte veko odstredivky a zasuňte vidlicu prívodnej šnúry do zásuvky. Bielizeň
ukladajte do bubna odstredivky rovnomerne, je to nevyhnutná podmienka pre
zaistenie jej dokonalej funkcie. Dbajte najmä na to, aby drobná bielizeň
(vreckovky, ponožka atď.) bola vždy ukladaná do spodnej časti bubna odstredivky.
Odstredivku uveďte do chodu uzatvorením veka ( obr. 2 ). Ak nastane v prvej časti
rozbehu silné chvenie, nie je bielizeň v bubne rozložená rovnomerne. V prípade, že
chvenie trvá odstredivku zastavte otvorením veka a bielizeň znovu uložte. Veko
otvorte až po úplnom zastavení bubna ináč dojde k poškodeniu odstredivky!!!
Bielizeň znova rozložte a uzatvorením veka odstredivku uveďte do chodu. Bubon
nesmie byť preplnený. Na riadne odstredenie náplne bielizne stačia 3 minúty,
netreba tento čas predlžovať. Pri škrobenej bielizni stačí 1 minutá, aby nedošlo
k úplnému odstredeniu škrobu z bielizne. Vodu z odstredivky možno vypúšťať
výlevkou do pripravenej nádoby, alebo priamo do ústia kanála. Bielizeň vyberajte
z odstredivky až keď je bubon v pokoji. Dbajte vždy o to , aby výlevka nebola
upchatá.
Po ukončeniu odstreďovania:
- vytiahnite prívodnú šnúru zo zásuvky
- nakloňte odstredivku vo smeru výlevky, aby mohla voda vytiecť zo dna
odstredivky
- vytrite bubon odstredivky
- veko odstredivky ponechajte otvorené
Voda nesmie vniknúť do spodného priestoru odstredivky, mohlo by dojsť
k poškodeniu elektromotorčeka alebo mikrospínača.

obr. 1

obr. 2
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ZÁRUKA
Výrobca ručí za bezporuchovú prevádzku výrobkov počas 24 mesiacov odo dňa
kúpy výrobku za predpokladu , že budú dodržané podmienky , uvedené
v záručnom liste. Odstredivka bielizne C 46 musí byť prepravovaná len v
pôvodnom obale a v zvislej polohe.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitá náplň suchej bielizne
Čas odstredenia
Napätie
Príkon
Menovité otáčky elektromotorčeka
Rozmery: priemer
výška
Hmotnosť

2,5 kg
3 min
~ 230V/50Hz
130 W
1400 ot/min
317 mm
565 mm
10 kg

Po skončení jeho životnosti odovzdajte prosím
zariadenie na príslušnom zbernom mieste podľa
platných miestnych predpisov a noriem.
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